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—Viatjant per la mar, a seixanta o vuitan-
ta orilles de terra, en una embarcació menu-
da i insignificant, sense veure terra per en-
lloc, hom s'adona, Dan Joan, de la tragèdia
Que seria d'ésser devorat pe raquests mon

-tres, petits o grans, de la mar... Fa posar pell
de gallina.

- I per què? Vostè té idees d'estiu.
—Es possible que siguin idees d'estiu. Tam

bé és possible que siguin de tot l'any. La mar
és monstruosa, fins en els moments més fa-
vorables a menjar-hi sobre una fusta qualse-
vol, collocada sobre les seves onades, un bon
arròs. La mar dóna una idea exacta, física,
del món còsmic. El món còsmic és torbador
perquè és illimitat, perquè dóna una sensació
terrible d'allp que hom anomena la disper-
sió de les molècules. Aquesta dispersió de les
molècules destrueix la tendència que té l'ho-
me a sobreviure's i a la immortalitat...

—Aquestes afirmacions, en el terreny de la
sensibilitat individual són comprensibles.

—També ho crec. I per això concentro tot
el terror que em produeix la mcr, en certs
moments, a la idea d'ésser devorat pels pei-
xos. Hi ha peixos que tenen la boca gran
com les escòrpores i aquestes boques us po-
den donar una dentellada important, que si-
gui dintre de les regles del joc. Però el cert
és que el món de la mar està poblat de pei-
xos que tenen una boca tubular, peixos pe-
tits, d'una dentadura insignificant i mòrbi-
da que se us menjarien la carn amb una
gran calma, com si us la xuclessin amb un
xuclet molt petit.

—Exacte.
—Em fa horror de pensar que el cor de

molts homes ha estat pessigat per vols de
llisses o doblades.

—La mar és sagrada.
—Així ho deien els antics, 1 sobretot els

antics navegants catalans. La mar és un enor-
me cementiri.

—Evident. La mar és un enorme cemen-
tiri. Es l'únic cementiri inviolable. Ningú no el
pot pertorbar. Els ossos dels homes i de les
dones formen part de la polèmica més poli-
ticament desagradable de cada època. Quan-
tes violacions no hem vist a la nostra època!
No hem vist, pr contra, cap violació que tin-
gui per fons la mar. I és que la mar inspira
terror als homes perqu és el misteri pur
a tres pams de la mura del vaixell. La gran-
desa del «Cementiri Marí», de Paul Valéry,
és precisament aquesta: la d'acostar el lec-
tor a un misteri que té davant dels ulls, a
dos pams d'aigua. Aquest poema és un punt
culminant de la lírica del segle passat i de
la d'aquest segle. La mar és agradable a
base de no pensar en la dispersió a què us
porten les seves obscuritats illimitades.

—Però això passa amb tot: amb la mar,
la terra, els homes, les dones, l'aire... Tot
porta a pensar que el que anomei em la vida
és un mitjà per demostrar a l'home, d'una
manera tangible, la seva infinita petitesa.
Si l'home no utilitza la intelligència escassa
de què disposa per tenir una idea ciara de
la seva posició en el món, per prendre cons

-ciència de la seva indescriptible nullitat, ¿de
què 11 pot servir la in.te•ligència? Hem estat
ignorants, som ignorants, serem cada dia més
ignorants...

—La mar és una excellent escola.
—Es la millor que hi ha. Es l'escola de

l'elegància suprema. Es, des d'un punt de
vista intellectual, una escola d'humilitat. La
mar forneix a l'home, a més a més, peixos
monstruosos, que condimentats a la manera
antiga — molt semblant a la manera ho-
mèrica — són exce•lents i queden redimits
fàcilment. La mar ens colloca en el punt
just i, a més a més, ens dóna per menjar.
Crec que davant d'un misteri que es porta
d'aquesta manera, val més respectar-lo i pas-
sar avall.

Després es féu un llarg silenci endolcit pels

E1 Govern de Catalunya ha publicat
el Reglament de la Llei de Conreus.
La confusió, doncs, continua. Entre-
tant, molts rabassaires i masovers no
paguen res als propietaris, i altres pa-
guen el que volen. Si la llei de Conreus
no ha solucionat el conflicte, és d'es-
perar que el Reglament que en forma-
litza l'aplicació no vindrà a fer altra
feina que a augmentar el caos. No cal
que siguem més explícits sobre aquest
problema. Els esdeveniments no van
tan de pressa com la imaginació. La si-
tuació no era madura per a provocar
certs canvis, i, per altra part, el Go-
vern es manté aferrissat a la tesi de
durar i de passar l'estiu sigui com si-
gui. Cal tenir paciència.

:. Amb motiu de la vista del pro-
cés contra un setmanari que es diu se-
paratista, hi ha hagut a l'Audiència un
altre escàndol. Aquest és el tercer epi-
sodi d'aquesta índole que es produeix
en un període de temps molt curt. Hi
ha hagut extralimitacions de tota me-
na: discursos frenètics dels advocats,
multes, ordres de detenció i intent d'in-
cendi del Palau de Justícia. Però, ben
garbellat, no ha passat res irreparable,
per grossos i significatius que siguin
els esdeveniments. Però, t qui pot as-
segurar que tot jugant a separatisme,
a dir paraules fortes, a incendiar edi-

grinyols de les cordes tocades pel vent suau.
La mar ens donà unia son de mel. Navegàrem
encara sis hores nord-nord-oest, i en un mor
ment determinat veiérem una llum arran
d'aigua que feia amb un esforç terrible un
destell naufragat. Era el f1r de Montjuïc.
Una estona més i tinguérem les cloaques del
Port de Barcelona davant del nas
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ficis i a resistir les ordres de l'autori-
tat i la força pública, un dia no hi
haurà un daltabaix de greus conse-
qüències?

•'. A la conca potàssica del Llobre-
gat continua el malestar. L'agitació
creix i la malícia dels procediments
augmenta. Hi ha hagut, amb més o
tnenys èxit, diversos actes de sabo-
tatge.

•'• Cal registrar aquesta setmana la
tràgica mort del canceller Dollfuss. E1
dia 25 va produir-se a Viena un cop
terrorista per part dels nazis. Les mi-
lícies d'aquest partit, que com se sap
defensa l'annexió d'Austria a Alema-
nya, van donar un cop a Viena. Men-
tre un grup s'apoderava de l'estació
einissora de ràdio, un altre grup de més
de cent homes, disfressats amb els unir
formes de l'exèrcit i la policia, va
aconseguir entrar á la Cancelleria. E1
canceller fou assassinat al mateix edi-
fici de la Ballplatz. Però els terroristes
nazis no van aconseguir d'instaar-se en
el Poder. Poques bares després de l'as-
sassinat del canceller, el Govern domi-
nava la situació i afusellàva vint -i-vuit
nazis. En altres regions d'Austria, "so=
bretot a Estíria i Caríntia, els nazis
s'havien sublevat, però han estat re-
duïts i durament castigats. Entretant
s'ha fet càrrec de la situació el príncep
de Starhemberg, un descendent del fa-
mós cabdill que va defensar la ciutat
de Viena contra els turcs, fa més de
tres segles. E1 príncep, que ja era vice-
canceller i cap de les milícies conegu-
des amb el nom de «Heimwehrenu, ha
mobilitzat les seves forces, uns 250,000
homes, que han collaborat amb l'exèrcit
en defensa del règim. La mort del can-
celler Dollfuss ha produït estupefacció

a tot el món. Deixant de banda la
premsa d'esquerra, tots els diaris i les
forces d'ordre de tot el món han reco

-negut que el Canceller havia mort per
la causa de la independència d'Aus-
tria. Tothom ha vist en aquest vil
atemptat la mà de l'Alemanya hitle-
riana. Es un cop semblant al que Hitler.
i Groening van donar a Berlín i Munic
el dia 30 de juny, amb l'agreujant que
la brutalitat ha estat comesa fora d'A-
lemanya. Sembla que el ministre ale-
many a Viena estava complicat en l'a-
fer, com ho prova el detall que el Go-
vern de Berlín l'hagi rellevat. Però la
retirada del ministre no significa pas
que aquest senyor obrés per compte pro-
pi. E1 Govern de Berlín ha designat
von Papen per al càrrec de ministre a
Viena, però sobre aquest nomenament
no ha estat consultat encara el Govern
de Viena. Segurament a von Papen no
li fa gaire illusió de representar el Go-
vern hitlerià enlloc del món, -però
aquesta avinentesa permetria al vice-
canceller alemany von Papen de fugir
del seu país.

* * El cap del Govern francès, M.
Doumergue, ha suspès les vacances que
l'havien portat al poblet de Tournefe-
uille, i, bon punt arribat a París, ha
convençut els seus companys de Gabi-
net que el pitjor que podria ocórrer a
França és que les declaracions de M._
Tardieu en l'afer Staviski, desfavora-
bles a l'ex president del Consell M.
Chautemps, motivessin una crisi. Es
clar que tothom es dóna compte que la
unió sagrada no és gaire probable que
duri més enllà de l'estiu. Però el cas
és passar l'estiu, que sempre €a por als
governs. M. Doumerg'ue ha pogut tor-
nar a Tournefeuille.



LE NAIN	 «RETRAT EN GRUP»
(National Gallery, Londres)

Es Philippe de Champagne qui acusà Pous- Chardin f els primers Corot. Els Le Nain
sin d'haver pres de l'antic més del degut.	 són tan lluny de l'intellectualisme pedant

La pintura saborosament f severament rea- del «grand siècle», segle en el qual ells vis-
lista dels Le Nain és un punt de referència I queren, com lluny de la galanteria perfu-
per a l'art francès, talment com ho és la de mada del xvnv.

ENTRADA DE JAUME I A LA CIUTAT DE MALLORCA

Dibuix d'un retaule del segle XV, existent a Mallorca (Bol. Soc. Arq. Luliana, 19221.

Mallorca. Un altre finíssim tret d'ironia és havia amb nos sino sis cavallers, i quatre

el que el cronista dóna al comentari que de- cavalls, 1 un escut f cinc escuders que ens

dita a la ràpida conquesta de Menorca.	 I servien, i deu homes ele eriaçó f els troters».

Jaume I tramet una ambaixada a]s sar- Es d'una gran força còmica l'episodi del
ra!ns de Menorca. El rei Jaume I havia dis- castell de fusta de Burriana. Durant el setge
posat que el mateix día que els seus missat- d'aquesta vila, mestre Nicoloso, home expert
gers tractessin amb els sarraïns de Menorca en màquines de guerra, diu al rel que amb
les condicions de llur rendició, ell, amb unes quinze dies pendrà aquell lloc si li permet
poques forces de la seva host, fos al cap fer un castell de fusta que serà una merave-
de la Pera, cap de la illa de Mallorca que lla. Fet el castell, a tots sembla inexpugna-
és a les envistes de l'altra lla. L'ardit de ble, i s'esforcen a acostar-lo als murs de
qué es valgué Jaume I és verament de la Burriana. Aviat, però, s'esvaí la i fusió del
més clàssica simplicitat : «Quan fou a entra- rei. Plouen els cops de pedra deis sarraïns
da de fosc, abans de sopar, diguérem a tots damunt del castell de fusta fins que. desba-
els nostres que s'apleguessin, 1 ordenàrem llestat f trossejat, tenen de desemparar de-

pág. 2. — La Veu 1e1 Diumenge	 29 de juliol de 1934

Els Le Nain, punt de referència
de la pintura francesa

per Rafael Benet
Una exposició monogràfica dedicada a les

obres dels germans Le Nain té lloc actual-
ment a París. L'actualitat ha vingut a sub-
ratllar la importància dels pintors de Laon:
Antoine, Louis i Mathieu Le Nain. La crí-
tica francesa ha volgut, en aquesta avinen-
tesa, desxifrar l'anomenat «enigma dels Le
Nain». L'enigma consisteix en la semblan-
ça estilística de les obres dels tres germans,
degut a la qual és gairebé impossible dis-
Ungir la labor de cadascun.

Malgrat que el text del canonge L'Eleu fixi
la labor de cadascun dels germans pintors
(«Antoine... exceilf per les miniatures i pe-
tits retrats. Louis, el segon, reeixí en els re-
trats de mig cos i en forma de bust. Mathieu,
que bou el darrer, estigué pels grans quadres
com aquells qui representen els misteris, els
martiris dels sants, les bcttailes i altres mo-
tius semblants»), hom no en treu l'entrellat
davant llurs obres.

S'ha tractat, amb motiu de l'actual expo-
Bició parisenca dels Le Nain, de reafirmar la
vella teoria de la collaboració dels germans,
basant-se en algunes de les obres exhibides
ara al Petit Palais. Hom demana als estudio-

s :'aclariment de les nombroses obscuritats
que la qüestió dels Le Nafn presenta encara.
Tot i reconèixer que Paul Jamot, per exemple,
ha contribuït a aclarir força el «misteri Le
Nain», hom li demana majors precisions per
a solucionar d'una manera satisfactòria
aquest problema crític.

tDeixem que els qui han profunditzat 1'e-
nigma opinin sobre una qüestió tan àrdua,
però sigui'm permès parlar ds l'art dels ger-
nians Le Nain basant-me mhs en la meva
sensibilitat i subjectivisme de pintor que no
en una documentació massa extremada.

Encara que les confessions no estiguin de
moda, jo les he cregudes lfeites, sovint, :6
ajuden a donar la idea que hom vol. Avui,
doncs, he de confessar que, de la mateixa
manera que les sales d'art francès del Lou-
vre, destinades a recollir l'esperit clàssic del
egrand siècle», m'han dit sempre poca cosa,
—tot i comprendre'n el sentit, sobretot per la
digna sobrietat de Poussin i de Claude Lor-
rain —, en canvi els ruralistes Le Nain han
atret la meva atenció d'una manera conside-
rable. Arreu on he contemplat obres de Le
Nain, han vibrat els meus nervis de pin-
tor. Pintors saborosos, sense «pedanteria ro-
mana»: realistes. La vana neerlandesa dels
pintors Le Nain no mata, pero llur fons
francès, sinó que el vivifica. L'art dels ger-
mans de Laon ha estat sempre considerat
com un antecedent de l'art que el gran
Chardin féu cent anys més tard. Hi ha ací,
Ja, el que Courajod anomenà «el segur de
resto francès», és a dir, alguna cosa de la
sobrietat f elegància del gust nacional dels
nostres veïns.

Per això al Louvre em plau de mirar els
quadres dels Le Nain, pròxims als dels, di-
riem, primitius parisencs, els quals, malgrat
Ilur origen flamenc, tenen aquella finor prò-
piament francesa empeltada en l'esperit dis-
tingit de les Corts dels Valois Em plau de
mirar-los, espiritualment, pròxims als retrats
dels Clouet, artistes d'origen holandès i d'à-
níma francesa, que dibuixaren amb la ma-
teixa simple elegància dels Limbourg

Em plau de mirar els Le Nain amb llur
rusticitat temàtica, malgrat llur intenció co-
lorística al Caravaggio, prop de l'agut re-
trat de Richelieu per Fhilippe de Champag-
ne, el pintor dels jansanistes de Port -Royal.

Diuen que la vena neerlandesa dels Lo
Nain els ve d'haver rebut les primeres lli

-çons d'un artista ambulant dels Països Baf-
zos que visità Laon. Sia com vulgui, fins
aquella hora l'art francès — com és sabut 

—era dominat per italians i neerlandeses. No
existeix fins aleshores una veritable escola
nacional i són precisament els artistes d'ins-
piració popular el qui durant la primera mei-
tat del segle xvn donen una nota forta
pròpia que al cap d'un segle s'imposarà a
l'art solemne — nacional també — deis Si-
mon Vouet, Charles Lebrun i del perpinyanès
substancialment afrancesat, Hyacinthe Rf-
gaud. Es curiós de constatar que un d'a-
quests artistes d'inspiració popular, el gra

-vador Jacques Callot, malgrat haver-se for-
mat a Roma i haver triomfat a Floréncia,
bou sempre un lorenès per excellència.

Anys el roalisme *esprit gaulois», del: Le

Nain, Callot i Abraham Bosse és contradit
sincrònicament l'idealisme galo-romà de Ni-
colàs Poussin f, sobretot, l'idealisme, més tar-
dà, més barroc i ampullós de Lebrun

La vena neerlandesa, constatació prematu-
ra en els Le Nafn, és substància de l'art
francès nacional. Es quan triomfa la ten-
dència popular, que al xvrr s'estronca amb el
graciós i galant, quant l'art francès és essen-
cialment nacional. Però, al costat d'aquest
gust terrenal de la vida, hi ha el sentit es
piritual de Poussin, més sever que bell, que
és com el pensament rector de la pintura
francesa.

Itàlia, Flandes i Holanda forniren a Fran-
ça les primeres matèries que, harmónicament
mesclades, donaren l'art nacional francès

-realista i espiritualista alhora.
Però és innegable que quan l'art francès

renuncia a la vena neerlandesa és quan
menys francès és. Adhuc en l'art sever f
ideal de Poussin trobaríem, ben segur, algu-
na cosa de neerlandès

Es curiós de constatar que alguns dels qui
serviren amb més fidelitat l'esperit francès
foren, per llur origen, holandesos o flamenca:
així els Clouet, Philippe de Champagne i An-
toine Watteau.

L'element francament còmic a la Crònica

de Jaume I està representat en tres o quatre

episodis. Val adir, però, que en algun d'ells

la comicitat és efecte no dels fets, precisa-

ment, sinó del comentari que en fa el cronis-

ta, el qual s'acredita d'àgil ironista en mig

de tota la gravetat d'una narracció destina-

da als més importants esdevenimenta polí

-tics d'aquell regnat. Ja van veure els lea-

tors, el diumenge passat, com el cronista

sap jugar la nota irònica en aquell passatge

do l'entrevista de don Nunyo amb el rei de

finitivament aquella obra mestra de micer

Nicoloso. «I els sarraïns, escriu el rei, hi des-

carregaren bé deu cops i pesava'ns tant, que

si algú ens ferís les costelles a cops de puny,

no ens farta tant de mal com els cops que
oïem dar al castell».

L'humor del cronista arriba fins a entre-

tenir-se a registrar graciosos jocs de parau-

les, com aquell que posa en boca del rei
en el llibre de la conquesta de València i
que és segurament el primer «calembour»

català que es registra en la nostra litera-

tura. Presa Burriana, el rei Jaume delibera

amb els seus consellers sobre el pla de cam-
panya. Cada un dels consellers diu la seva
opinió. El rei creu que el primer lloc a
prendre hauria d'ésser la Torre de Montca-
da. El mestre dels Templers, al qual el
cronista fa parlar un francès xampurrat, fa
aquesta observació: «A moi sembla que
aquest lloc ele la Torre de Montcada stoit
massa pres de les turs de Val$ncia». I el
rei Jaume contesta graciosament: «Mestre,
en aquesta terra no hi ha turcs».

Finalment, per posar fi a aquesta ràpida
ullada sobre els moments humorístics de la
Crònica de Jaume I, esmentaré aquell tret
de fatxenderia infantil amb què el cronista
clou la infructuosa anada del rei al Concili
de Lió, per oferir el seu ajut a la projecta-

da Croada. El rei, en sortir d'una sessió del

concili, munta a cavall i malgrat la seva

avençada edat fa fer al cavall gracioses ca-

brioles amb gran admiració dels espectadors.

Les ratlles en què la Crònica descriu aques-

ta escena, són d'una frescor imponderable:!

«I eixfrem de fora i cavalcàrem en nostre

cavall. I al brotar férem fer al cavall una

gran parada». El comentan a la destresa,

hípica del vell rei, el fan els ciutadans de

Lfó, als quals el cronista fa dir en francès

xampurrat : «El rei no és tan vell com hom

dezia, que encona poria donen a un turc una

gran lancea».

¿Qui dubta davant de tantes f tan gra-

cioses fineses d'estil, amb les quala tan dell-

cate matisos d'humorisme sabia expressar, que

l'autor de la Crònica de Jaume I era un

formidable escriptor?

per Manuel de Montoliu
calar foc a més de tres-cents llocs per les

mates ça f lla, en semblança d'ost que s'al-

bergava. I quan això vegeren els sarraïns

de Menorca, enviaren a dir als nostres mis-

satgers : ¿Què era açò d'aquells focs que es

feien al Cap de la Pera? I digueren els nos-

tres que all9 era que el rei era allà amb la

seva host.» Naturalment, els sarraïns «ha-

gueren gran temor» i acordaren la imme-

diata rendició. El comentari que fa ei cro-

nista és de la més fina i graciosa ironia:

«E vejats bé què bella host ele Rei, que no
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Un aspecte del Monestir de Sant Sabas
Vegeu com és penjat damunt Pabisme
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per Lluís Bertran i Pijoan

No fa gaires dies, hom parlava de
l'incendi que hi hagué al gran monestir
de Megaspileon, al qual la sagacitat
periodística de Miquel Capdevila, el
company dilecte, posà un bon comenta-
ri. Com és sabut, Megaspileon és un
dels monestirs que poblen el Mon At-
hos, república monacal que ocupa un
dels cònfins de la Grècia. Però aquesta
república especialíssima no és única.
N'hi ha d'altres encara; recordem-ne
una de tant o més famosa que la del
Mont Athos, i que els actuals corrents
turístics vers Palestina fan d'actuali-
tat: és el monestir de Sant Sabas.
Diuen que per la seva feresteguesa, per
la seva soledat, per 1'eixutor tràgica del
seu paisatge i per l'inversemblant en-
cimbellament en què es troba , el mo-
nestir de Sant Sabas no té parió entre
els del seu gènere.

Fa l'efecte que els seus moradors,
monjos cismàtics, viuen allí com enter-
rats. Difícilment ensopegaríem u n
exemple com aquest per a produir el
contrast més violent de la vida. Anar
d'un lloc qualsevol del món on la vida
es descabdella entre els negocis, els es-
pectacles, els deports, les festes, les bi-
blioteques, les borses; anar de qualse-
vol de les grans ciutats modernes, a
aquell petit món de pedra resseca, vol-
tada d'unes quantes tribus de beduïns
bruts i perillosos, és traslladar -se a un
món incomprensible.

Què fa aquella gent allí? ¿ Per què
hi viu? Com s'hi està? Normalment,
humanament, no sabríeu respondre-hi.
Es la pregunta que resta eternament
sense resposta, en tractar-se de les per-
sones que s'isolen del món per a lliu-
rar-se a l'anomenada vida contemplati-
va. Què és la vida contemplativa?
IPer què serveix? Segons la concepció
mundana corrent, no serveix per a res;
és un absurd. Els psiquiatres us diran,
potser, que és una manifestació d'anor-
malitat individual i collectiva. Als ulls
de la ciència humana experimental, po-
sitiva, aquesta mena de gent, com els
mateixos sants, no són altra cosa que
productes d'anormalitat. Passar anys i
més anys «sense fer res», només que
pregant, dejunant, de vegades vivint
sols d'herbes i rosegons de pa... ¿què
és tot això? Què representa? Si el més
enllà no compta, aquestes coses vera-
ment no tenen explicació; o només són
beneiteries, desviacions, pertorbacions
orgàniques o conseqüències de traumes
morals.

En la nostra vida corrent, repareu
si en fem d'operacions i si n'hem de
menester de coses ! L'intercanvi usual
de la vida de relació, el tracte amb
unes i altres persones, les mil maneres
de treballs i activitats, la percepció de
la moneda i la seva inversió, el diari,
l'ateneu, el cafè, la revista, els llibres
nous, el passeig, el teatre; i no cal que
especifiquem res més: n'hi ha prou do-
nant un cop d'ull a les indústries i a
les professions que ens volten. Un dia
de vaga general és insuportable; uns
quants dies de vaga general durien un
país al caos. Això és la vida usual,
la més corrent, la dels ciutadans del
munt; ja no parlem de les minories que
tenen un viure complicat i carregat
d'exigències.

Ens sembla que no hi ha altre món
sinó aquest, i que no és possible ni és
justificada més vida que la que és lli

-gada a aquests factors i determinada
per aquestes circumstàncies. Preten-
siosos! No cal anar a un altre pla-
neta per a veure que tot això no és
res. El monestir de Sant Sabas és ca-
paç de fer pols totes les vostres illu-
sions ; orgullós del vostre saber, us
sentireu confús davant aquelles roques
que tanquen l'enigma indesxifrable.

Allí trobareu unes persones, en di-
reu uns éssers fantàstics, que viuen
penjats sobre abismes, i fa mil cinc-
cents anys que n'hi ha, perduts, obli-
dats, ignorants de tot o no volent sa-
ber res de res.

L'iniciador de la vida eremítica en
aquell indret és considerat Sant Euti-
rni, a comerços del segle V. El va suc-
ceir Sant Sabas, al qual és atribuïda
l'edificació del convent o monestir del
seu nom. Diuen que al seu temps van
trobar-s'hi milers d'anacoretes que
feien vida en forats i coves de la mun-
tanya, i comunitaris que feien vida de
monestir. Es imposant! Així, aquelles
espantoses soledats esdevingueren un
rusc de penitents, que hi feien vida de
contemplació i de penitència. Sant Sa-
bas morí als prop de cent anys d'edat.

El seu monestir fou un seminari de
màrtirs i de sants; entre altres, e1 gran
Sant Joan Damascè.

Mislin ens en conta la seva impres-
sió. Vam sortir, diu, per la porta de
Betlem i vam baixar vers l'esquerra de
la profunda vall de Gihon, i en pas-
sar junt a la font de Rogel entràrem
a la vall de Cedró. Ens trobàvem amb
prou feines a mitja llegua de Jerusa-
lem, quan veiérem ja les tendes bru

-tes d'una tribu de beduïns. Pel camí,
es veu, al peu d'una roca, una font
de què parla el Llibre de Josuè. Es
l'anomenada Font del Sol. En haver
tirat una mica més enllà, passàrem prop
d'una altra tribu de beduïns. Al cap
d'una mica, començàrem de caminar
per l'única carretera que he vist a Pa-
lestina feta per mà de l'home; carre-

tera que dóna el tomb a una muntanya
espadada que s'aixeca sobre el Cedró
i que està com a pegada a un penyal
immens que s'aixeca a la dreta del
torrent. Aviat veiérem la torre de Sant
Sabas. No és possible de donar una
idea exacta del tristíssim aspecte d'a-
quest lloc : és un congost espantós, for-
mat per roques tallades i nues, en les
quals regna una soledat eterna. En
aquest desert domina sempre el silen-
ci de la mort, i el mateix Cedró, que
segueix el seu curs al fons de l'abis-
me, només conserva onades petrifica-
des i sembla temorós de torbar la quie-
tud d'aquesta soletat esgarrifosa.

No manquen els testimonis catalans
que ens parlen del Monestir de Sant
Sabas. Triem-ne dos: l'un, Costa i
Llobera, que descriu en termes aclapa-
radors l'ambient que volta la «Laura»
mil-lenària.

Desolació — diu — i més desolació,
aquesta horrura de muntanyes segueix
avall... avall fins a la fondalada de
la Mar Morta.

Tan sols una mudança pot observar-
hi el caminant, si s'acosta al caire d'un
precipici: la terra s'hi bada com un
cos mig desfet.

La groga muntanya s'envenca, cla-
pada de negrors i blancures, com a ta-
ques de cosa podrida: sembla la car-
ron -ya d'un lleó colossal que el sol res-
seca.

Dins aquell horror, a. mitjan preci-
pici, s'hi veu sospesa una «Laura» de
penitents solitaris... El caminoi que hi
mena per balmes i cingles apar que
tremoli d'esglai.

¿ Quines criatures humanes poden
respirar dins aquell sepulcre de vius ?...

L'altre testimoni és Verdaguer, que
no es deixa aclaparar tant com Costa i
Llobera. Enmig d'aquella eixutor in-
dicible sap trobar algun aspecte gai.

Mig monestir — diu —, mig forta-
lesa, voltat d'altes i fortes muralles,
Sant Sabas seu en el rost d'un pregon
i aspre congost, al fons del qual corre
angu lejant el torrent Cedron, avui,
com gairebé sempre, sense una gota
d'aigua. Aprofita tot accident de la
muntanya per a oferir un sojorn de
pietat als cinquanta monjos que l'ha-
biten. Al mig del rost, en un replà,
sostinguda per enormes botarells, s'ai-
xeca l'església en forma de creu gre-
ga...

Després de visitar la capella que fou
habitació i tomba de Sant Joan Da-
mascè, passem a la Cova de Sant Sa-
bas, altrament anomenada del Lleó.
Havent-ne sortit un dia el Sant peni-
tent, entrà a ocupar-la un lleó. Tornà
Sant Sabas tot pregant, i, qui mal no
fa mal no pensa, après de tancar el
llibre s'adormí. El lleó, volent ésser
amo de la cova, l'agafà per l'hàbit i
l'arrossegà a fora. E1 Sant es desvet-
llà, entrà de nou a la balma i recomen-
çà els precs. Havent-se tornat a ador-
mir, fou altra vegada arrossegat al
portal de la cova. Llavors, el Sant, 'di-
rigint-se al molestós animal, li digné:
«No és prou gran la cova per a tots
dos?)) El lleó, fent-se càrrec de la raó,
se n'anà tot moix a ajaure's on el Sant
li digué, i allí habitaren tots dos en
bona companyia...

Els ocells del cel, amb qui —els
monjos — es deuen tractar gairebé úni-
cament, els nou mesos de l'any, baf

-xen a pellucar les engrunes de pa ea
ses mans descarnades, com jo mateix
ho he vist, fent-me recordar amb enyo-
rament i recança els ermitans del nostre
Montserrat, que feien baixar del cd,
amb pregàries més pures, no solanment
els cantadors ocells, sinó els mateixos
Angels.

(Gravat, arxiu dic fautor.)



Lea 'inàndac ons de ,Polònïa
La crescuda del Vístula es troba en un estat estacionari t això no ha
permès calcular encara els danys causats per la inundació. L'estació

de Varsòvia es troba inàndada per les aigües

Filant a l'antiga
En molts llocs del món encara es fila a l'antiga com fan aquestes dues dones hon-
gareses, que realitzen llur tasca sense pensar que han estat inventades moltes

màquines que estalvien mà d'obra

Les vagues als Estats Units
•Han estat moltes les vagues que en un curt període de temps s'han produït als Estats
IInits. A Jersey es registrà una seriosa lluita entre la policia i els vaguistes que volien

privar l'acció dels tractors. Una fotografia presa després dels incident>

t

Un • campió,. mundial .de llançament
El doctor Pat O'Callaghan, de l'Estat lliure d'Irlàñda, mienta batré el rècord mundial del
llançament del martell. Protegits darrera una gàbia; °alguns espectadors observen de prop

el treball de l'atlet q

El viatge del president Hoosevelt
EI president Roosevelt es troba en viatge de vacances. Entre les illes visitades figuren les

que posseïen els danesos a Les Antilles
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La reconstrucció d'Ypres
Heus ací una fotografia de la ciutat belga reconstruïda, de la qual encara no han estat
esborrats tots els senyals de la Gran Guerra. La Casa de la Vila es veu des de Íes runes

del museu de La ciutat

Festival esportiu f erení
A Nuremberg s'ha celebrat un festival esportiu femení. Al final del
festival les esportives formen una immensa creu gamada a honor .

4e1 canceller Hitler

A l'est de Friesland (Prússia)
La nova ciutat, Neu-Westeel, ha estat construïda damunt terrenys que eren
pantanosos. A la inauguració de la ciutat aquest bressol Pou presentat i ofert

a la primera criatura que nasqués a la ciutat

La festa de Nostra :Senyora ! de Liesse
En presència del cardenal Verdier, arquebisbe de París, f del cardenal Liénart, arquebisbe
de Lille, monsenyor Binet oficià la missa pontifical a l'aire lliure davant unes 100.000 per-
sones. Després de la cerimònia religiosa els espectadors han assistit a la desfilada del

magnifie seguici històric que es forma a Liesse per acompanyar la Verge Negra

Les regions àrtiques
Edward shackleton, fill de l'explorador Ernest, ha organitzat una expedició

a la terra d'Ellesmere, a I'est de Groenlàndia'

El 14 de Juliol
Les parisenques aprofiten les festes del 14 de Juliol per estrenar llur vestit La
demanda de vestits és tanta, que algunes botigues instasen parades a les voreres



Va prendre la noieta sobre els seus genolls i va començar a gronxar-se.

r ug. a. — L.a veu uei a.iiuiileuge	 zi ae Juliol ae l M
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(Continuació)

Tant que m'hauria agradat, aques-
ta vegada, i el pare m'ho havia
promès.

Per la finestra, mirava el cel
gris, i ja s'entristia. Anar a la mis-
sa del gall és la natural ambició i
el gran desig de tots els terrerols
canadencs, àdhuc dels qui viuen
Inés lluny dels pobles. Tot allò que
han desafiat per venir: el fred, la
nit ai bosc, els mals camins i les
grans distàncies, tot ajuda a la
solemnitat f al misteri. L'aniversa-
ri de la naixença de Jesús esdevé
per a ells, més que una data o un
rit ,la redempció renovellada, un
motiu de gran joia, f l'església de
fusta s'omple de fervor senzill i
d'una prodigiosa atmosfera de mi-
racle. Dones, més que mal, aquell
any Maria volia anar a la missa
del gall; després de tantes setma-
nes Iluny de les cases f •píe les es-
glésies, li semblava que tindria al-
guns favors a demanar, que li se-
rien atorgats, de segur, si pogués
pregar davant l'altar, entre els
càntics.

Però, a mig desembre, la neu
caigué abundosament, fina i se-
ca com pols, i tres dies abans de
Nadal va girar-se vent del Nord

-oest i es va endur els camins.
Des de l'endemà de la tempesta,

el pare Chapdelaine ensellà Carles
-Eugeni al gran trineu, f va anar

-se'n amb Tit Bé, emmortant-se pa-
les, per provar d'atonyar el camf
o fer-ne un de nou. Els dos homes
van tornar a migdia, esgotats,
blancs de neu, dient que en uns
quants dies no es podria passar.

Calia resignar-se; Maria sospirà
pensà en atreure's la benvolen-

ça divina d'altra manera.
— Es veritat, mare — demanà

cap al vespre — qu s'obté sempre
la mercè que es demana quan es
diuen mil «Avemaries» el dia abans
de Nadal?

— Es veritat — respongué la ma-
re Chapdelaine amb una aire greu.
— Una persona que ha de dema-
nar alguna cosa i diu les seves
mil «Avemaries» com cal abans de
la mitja nit de Nadal, és molt es-
trany que no rebi el que demana.

La vigilia de Nadal, el temps era
ferd, però tranquil. Els dos homes
eixiren de bon mati per provar en-
cara d'atonyar el camí, sense
gaires esperances; però, molt abans
de nèixer el jorn, Maria ja havia
començat les seves «Avemarías)>.
Desperta, molt aviadet, havia pres
el rosari de sota el coixí, de segui-
da s'havia posat a repetir molt de
pressa l'oració, tornant de les dar-
reres paraules a les primeres sen-
se aturar-se, f comptant amb els
grans del rosari, a mida que anava
resant.

Tots els altres encara dormien;
tan sols el gos havia deixat son
lloc vora l'estufa, veient com Ma-
ría es bellugava, i havia anat a
ajupir-se prop del llit, tot solem-
ne, amb el cap sobre les flassades.
Els esguards de Maria es passeja-
ven pel gran morro blanc descan-
sat damunt la llana bruna, pels
ulls humits on es llegia la patè-
tica simplicitat dels animals, per
les orelles de pèl llis caigudes
mentre els seus llavis murmura-
ven sens fi les sagrades paraules:

«Déu vos salvi, Maria, plena de
gràcia...»

Ben aviat Tit Bé va saltar del
llit per posar fusta a l'estufa; per
una mena de pudor, Maria va gi-
rar-se i amagà el seu rosari sota
les flassades, tot i seguir resant.
L'estufa va roncar. El gos tornà
al seu lloc acostumat, i, durant
una mitja hora encara, tot va és-
ser immòbil a la casa, llevat dels
dits de Maria, que 'omptaven els
grans de boix, i la seva boca, que
pregava amb l'assiduïtat d'una
obrera feinejant.

Després calgué llevar-s^, perquè
entrava el dia, preparar el granul]

i els bunyols, mentre els homes
anaven a cuidar els aniinals a l'es-
table, servir-los en tomar, rentar
la vaixella . netejar la casa. Tot
enllestint aquestes feines, Maria
no va parar d'aixecar cada moment
un xic més alt ,cap al cel, el monu-
ment de les seves «Avemaries»; pa-
ró ja no podia fer servir el rosari,
i li era difícil de comptar amb
exactitud. Quan avançà el matí va
poder, no obstant, asseure's vora la
finestra i seguir amb més mètode
la seva tasca.

Migdia: tres centes «Avemaries»
ja. Les seves inquietuds van esvair-

car se sentia gairebé segura
d'acabar a temps, ara. Va atinar
que potser el dejuni fóra un títol
més per a la indulgència divina i
podria transformar la seva espe-
rança en certesa; va menjar poc,
doncs, privant-se de les coses que
li agradaven més.

A la tarda, va haver de treballar
en el mallot de llana que volia
oferir al seu pare per cap d'any,
i encara que continués sense atu-
rar-se, murmurant la seva pregària
única, la feina dels seus dits va
semblar que la distreia i la feia
endarrerir; després, els preparatius
del sopar, que van ésser llargs; en

fi, Tit Bé va fer-se adobar les se-
ves mitenes, i durant tot aquest
temps les «Avemaries» van avan-
çar poc a poquet, amb prou fef-
nes, a batzegades, com una pro-
cessó aturada per sacrflegs obsta-
cles.

Però quan va venir la nit, llesta
tota la feina del dia, i Maria va
podar tornar a la seva cadira vora
la finestra, lluny de la feble llum
de la làmpara, en l'ombra solem

-nial, davant els camps empostis-
sats d'un blanc de glaç, va agafar
de bell nou el rosari i va llançar

-se a la pregària amb exaltació. Li
plaïa que hi hagués tantes «Ave-

manies» per dir, per tal com la difi-
cultat i la pena no fien sinó donar
mèrit a la seva empresa, i ella
àdhuc hauria desitjat poder humi-
liar-se més i donar més força a
la seva pregària, adoptant algu-
na posició incòmoda o penosa, o
mortificant-se.

El seu pare i Tit Bé fumaven
amb els peus contra l'estufa; la
seva mare cosia cordons nous a
unes velles botes de pell de dan-
ta. A fora, va aixecar-se la lluna,
banyant amb la seva llum freda
la fredor de la terra blanca, i e1
cel esdevingué d'una puresa i d'u-
na profunditat colpidores, sembrat
d'estrelles que s'assemblaven totes
a la miraculosa estrella d'altre
temps.

«Beneita sou Vós, entre totes
les dones...».

A força de repetir molt de pres
-sa la curta pregària, havia acabat

esbalaint-se, i de vegades s'atura-
va, amb l'esperit emboirat sense
trobar les paraules tan conegudes
Això només durava un moment:
tancava els ulls, sospirava, i la
frase que tornava a la seva memò-
ria f que la seva boca articulava,
sortia de la ronda maquinal i es

destacava, agafant tot el seu sea -
tit precís f solemnial.

«...Beneita sou Vós entre totes
les dones...»

Al capdevall, una fatiga pesà so-
bre els seus llavis: Maria pronun-
ciava els mots sagrats a poc a poc
i amb més pena; però els grans
del rosari van seguir lliscant remi

-dament entre els seus dits, i cada
lliscada enviava l'ofi±na d'un
«Avemaria» carp al cel profund, on
Maria, plena de gràcia, s'inclinava,
ben segur, en el seu tron, per es-
coltar la música de les pregàries
que pujaven i recordar-se de la nit
benavirada.

«...El senyor és amb Vós...»
Les estaques de les ciedes feien

barres negres damunt la terra
blanca banyada de llum pálida;
els troncs dels bedolls que es des-
tacaven a la llinda del bosc om-
brívol semblaven els esquelets de
criatures vives penetrades i feri-
des de mort pel fred de la teva;
però la nit glaçada era més so-
lemne que terrible.

— Amb camins i tot, poc que
serem els únics que ens haurem
de quedar a casa al vespre — va
dir la mare Chapdelaine. — I, no
obstant, no hi ha res més bonic que
la missa de mitja niat a Saint

-Cceur-de-Marie, amb Ivonne Boi
-Uy a l'harmònium f Pacífic Simard

que canta el llatí tan bellament.
Es mirava molt a no dir res

que pogués semblar una queixa o
un retret, en una nit com aquella;
però, sense ella voler-ho, les seves
paraules f la seva veu deploraven
tant l'allunyament com la solici-
tud.

El seu marit endevinà aquestes
recances, i colpit també pel fer-
vor de la sagrada nit, va comen-
çar a acusar-se ell mateix.

— Es ben cert, Laura, que hau-
rfes viscut una vida més feliç amb

un altre home, que s'hauria que-
dat en una bella terra, prop dels
pobles.

— No, Samuel; el bon Déu fa
bé tot el que fa. Jo Fm planyo...
Com ha d'ésser, em planyo. Quf
és que no es plany? Però no hem
estat pas ben dissortats, mai, tots
dos; hem viscut sens patir mas-
sa; els nois són bons nois, va-
lents, que ens duen quasi tot el
que guanyen, i Maria és una bona
noia també...

Tots dos s'enternien recordant éi
passat, i també pensant en els ci-
rfs que ja oremaven, i en els canta
que aviat s'alçaria, celebrant per-
tot arreu la naixença del Salvador.
La vida havia estat sempre per ells
una i sezilla: el dur treball neces-
sari, e1 bon acord entre marit i
muller, la submissió a les lleis de
la natura i de l'Església. Totes
aquestes coses s'havien fos en la
meteixa trama, els ritus del culte
i els detalls de l'existència quoti-
diana trenats junts, de tal guisa
que ells hauirien estat incapaços
de separar l'exaltació religiosa que
els posseïa i llur tendresa inefa-
ble.

La petita Alma-Rosa va sentir
que repartien lloances i va anar a
cercar-ne la seva part.

— Jo també he estat bona mi-
nyona, éh, pare?

— Com cal... com cal... Seria un
gran pecat ésser dolenta el dia que
va néixer el Jesuset.

Per als infants, Jesús de Naza-
ret sempre era «el Jesuset», lïn-
fantó rinxolat de les imatges pia

-doses; i, en veritat, també per ais
pares, el seu nom representava
això, més sovint que res. No pas
el Crist dolorós del protestantisme,
abans algú més familar i no tan
gran: un nou nat, en els braços
de la seva mare, o tot e1 més un
infant molt menut que hom podia
estimar sense gaire esforç d'esperit
i à lluc sense pensar en el seu fu-
tur sacrifici-

- Tens ganes que et breas!?
— Sí.
Va prendre la noieta sobre els

seus ganaba i va començar a gron-
xar-se endavant i enrera.

— També vols que cantem?
— Sí.
— Va bé; canta amb mi:

Jesús a l'estable,
és ple de pobresa !
Oh, que és adorn ble
la seva pobresa...

Havia començat a mitja veu, per
no tapar l'altra veu esprimatxada;
però ben aviat el fervor se l'en

-dugué f va cantar amb tota la
seva força, smb la mirada lhmya-
na. Telesfor va venir a asseure's a
la seva vora i l'esguardà amb ad-
miració. Per aquests infants criats
en una casa solitària, sense nitres
companys que els seus pares, Sa-
muel Chapdela.ne encarnava tota
la saviesa i tota la puixança del
món, i com que era dolç i pacient
amb ells, sempre a punt de posar-
se'ls sobre els genolls i de cantar-

(Seguirà)

Tomàs Garcés, traductor

PRAT, dibuixant

EL DO D'UN BON BRUIXOT
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Despés la bona dama va esten-
dre les tovalles, que quedaren
cobertes dels més suculents men-
jars. Els va dir que sempre tin-
drien aquella virtut màgica, per
la qual tenien el menjar assegu-
rat. Tots quedaren complaguts,
però el que més se n'alegrà fou el
pobre Victorià, que de no menjar
bé s'aprimà aetrablement.

122

Comenñava a menjar-se, prescin-
dint de les etiquetes i compliments
més rudimentaris un magnífic po-
llastre rostit, quan quedà sorprès
que la dama restés envoltada,
de sobte, d'una espècie d'aurèola
de fum o núvol que la va cobrir
completament, i després en sortí
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transformada en un ésser espiri-
tualitzat en el qual reconegué
la fada Blancaflor. Després de re-
comanar-los paciència i d'assegu-
rar-los que totes les contrarietats
acabarien dins d'un breu temps,
atiecà el vol í desaparegué.
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Fructus Ceelis va acomiadar-se de
tots ells, esperant ais propers es-
deveniments favorables predits per
la fada, i se'n tornà, dalt del ca-
vall volador, cap al molí, on arri-
bà molt aviat.
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Tots el varen rebre com merei-
xfa; Fidel l'abraçà, i el moliner 1
la molinera estaven sorpresos
que "el noi" estigués destinat a
grans aventures, a jutjar pel quo
veien i pel que ell els va explican
Li tenien, a més de la natural e®-
timacló, una veneració sense li

-mits, a la qual ell corresponia amb
amor.



— Qui em trida tan de nit?... Ets tu Filibert?
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— Passarem pel poble en dues
rengleres, marcant el pas i can-
tant una cançó bonica.

I entona la cançó que temps en-
rera arribà de França per ajudar
en el repós del caní, i en les sem-
bres i les fem es del camp. S'ar-
rengleren de dos en dos: les noies
aixequen decidides llurs ramells, 1
els minyons agiten les branques
del arbres que han tallat vora els
vials. En entrar al I urg havien
acabat ja la cançó perquè l'havien
començada massa aviat i perquè
Ja pujada és forta i alenteix la
marxa. Tot seguit, però es reco

-mença a cor l'antiga complanta:

Jo sóc cristià, i aquesta és la
meva glòria, la meva esperança í
la meva força...

La colla desfila pels carrers. I
les dones 1 les criatures es preci-
piten a les finestres i a la llinda
de les portes, a les galeries i als
balcons, i, si no es veu cap home,
és que encara no han tornat del
camp.

— D'on veniu, nois?
— De molt Iluny, d'allà baix.
Com que són prudents no diuen

d'on vénen.
— On aneu nois?
— Anem a Roma, a veure el

Sant Pare. Anem a prendre la co-
munió.

— Veniu, veniu, bons minyons:
equí teniu formatge i tel.

— De bona gana en menjarem.
Es Tianet el gras qui acaba de

parlar; ja podia preveure's.
— Aquí teniu també cidra ben

fresca.
— Justament tenim set...
Manjant i bevent perden una

hora. Quan la colla repren el ca-
mí, ben menjats, beguts, tips i
refets, els infants de Termignon
pretenen afegir-se al seguici.

— També valem veure el Papa.
També volem passar la muntanya.

— Vosaltres no sou pas pere-
grins , — declaren cuita corrents
llurs mares.
I, agafant-los pels braços els

tan entrar de seguida a l'interior
de les cases mentre tanquen soro-
IIosament la porta. i des de les
finestres criden a Filibert i als
Beus companys:

— Marxeu, marxeu i bon viatge!
I aneu-vos-en de pressa del nostre
carrer.

Filibert i els seus companys s'han
inquietat ben poc per aquest can-
vi brucs de tracte.

Lanslebourg, que s'aixeca al peu
de la collada per la qual s'entra a
btàlia, no és gaire més lluny de
dues hores de camí. Dues hores de
caminar és encara molta cosa iper
tules criatures que ja han caminat
durant més de tres hores. Durant
la primera, tot va bé: s'ha menjat
i begut a Termignon, però a la
segona comencen els planys, i la
tropa deixa rerassegats. Am és Ca-
terina que demana dolçament:

— El meu germà Tianet s'ha
quedat enrera.

Bona l'hem feta! Tianet està
molt gras i la suor li riella donunt
Ja seva pell lluenta. Però Cateri-
na ho demana d'una manera tan

manyaga i gentil, que esperen a
Tianet, el gras. Després és Anne-
ta o Joan Baptista que pidolen:

— Que no hi arribarem mai, Fi-
llbert?

— Sigueu una mica, valents, que
ja hi arribem .

De valentia rai no en manca
gens, però les cames semblen de
plom.

Els dies de juny són els més
llargs de l'any. El d'avui però aca-
barà abans d'haver arribat a Ro-
ma, — a Roma i fins i tot a Lans-
lebourg. L'ombra s'ha ensenyorit
de la vall , i de mica en mica, de
totes les altures, el mateix que de
la Dent Parraohée.

—. Filibert, que no dormirem
aquesta net? On dormirem aquesta
nit?

Tota aquella xicalla voldria jeu-
re i dormir, dormir molt i molt
alnb els punys closos, per tal
com estan fatigadíssims. Però, on
dormir? Filibert no en satl res. Ni
tans sols hi havia pensat. Aquesta
primera diada — dia de sol, dia de
joia i dia de cant — no havia pre-
vist que també acabaria. De sob-
te se li acudeix una idea. Ben se-
gur que és d'inspiració divina.

— Ja us diré allà on dormirem.
Dormirem a cal meu oncle Tomàs,
a la cabana de Pierrelongue, molt
prop d'ací.

Una mica abans d'arribar a
Lanslebourg tomben a l'esquerra, i
després d'una pujada bastant du-
ra, potser massa dura, s'arriba a
casa de l'oncle Tomàs, on Filibert
ja havia estat abans.

— Oncle Tomàs! Or.cle Tomàs!
— Qui hi ha? Qui demana?
Obre la porta i esguarda a fora!

el .11um que hi ha dintre illumina
un xic el defora.

— Ets tu, Filibert? I Anneta
també t'acompnya? i tats aquests,
qui són? Però si això és una colla

de criatures ! No sabí' pas que
l'Anselsn tingués tanta familia.

— Són nois d'Avrieux.
— I què redimoni veniu a fer

aquí?
— Venim a sopar i dormir.
— Sopar i domir. Però quants

sou?
— Quaranta dos; justos.
Qualsevol altre que no fos l'on-

cle Tomàs, per exemple una bona
mestressa, gairebé s'hauri espan-
tat en rebre aquesta notícia, tal-
ment com si fos un cop de puny
rebut en plena cara: atipar i allot-
jar sobtadament una caravana
semblant

Però l'oncle Tomàs no s'admira

de res. Es pasa a riure tot seguit
i troba la història molt divertida.

— Us farem un perol de sopa.
Buidarem una bota. I per dormir
hi ha la pallissa. Entreu, entreu.
Seieu on pugueu. A terra hi ha lloc
par a tots.

Amb uns crits molt torts dema-
na ajuda a unes veïnes per encen-
dre la cuina i fer la sopa, mentre
ell baixa al soterrani a buscar el
vi i comença a arreglar la taula
i treure plats 1 culleres.

— Un •plat i un got per dos.
Quan l'un beurà l'altre menjarà,

així aniran alternant.
Encara no havia passat una ho-

ra que les quaranta dues criatu-
res, unes assegudes als bancs, les
altres a terra, feien el sopar més
alegre del món.

— Compte amb el vi, — prevé
una veïna.

— II •meu vi és de confiança, 
—contesta Tomàs.

Conten a l'oncle Tomàs que van
a Roma a alliberar el Papa.

— Només això? Mireu-vos les cria
-utrs! Excellent idea, amics meus,

Si em voleu, jo també us acompa-
nyaré.

— Veniu, veniu, oncle Tomàs.

Tots els infants el criden oncle
Tornés. Mai no havia tingut tants
nebots. Pessiga a Tianet

— I aquest grassot?
Estira les orelles d'Anneta i de

Joan Baptista.
— I aquests menuts? També se-

guiran?
— Es clar, és clar, també segui

-ran
— I els vostres pares què diuen

d'aquest projecte magnífic?
— Els nostres pares no en saben

res.
— Molt bé, molt bé, amiguets.

No heu posat eia vostres pares al
corrent de la confidència.

— Ens haurien tancat.

— Segurament, segurament.
Després que han menjat i begut,

l'oncle Tolnàs els porta a la patas
-sa.

— Hi ha lloc per a tothom i ca-
dascú tindrà tot el fenc sec que
voldrà.
I els quaranta dos infants s'a-

jeuen en el fenc tot rient. Les
Croades! Quina cosa més diverti-
da! Hom camina per les carrete-
res cantant càntics, duent flors i
branques a les mans. Quan es pas-
sa pels pobles us donen menjar i
beure, i, quan la nit arriba, la
cosa és ben senzilla, l'oncle To-
màs us acull. Encara no fa cinc
minuts que jeuen que ja dormen
completament, després d'haver-se
ben atipat.

No fa pas deu minut: que dor-
men que l'oncle Tomàs, sigilliosa-
ment, torna a la pallissa. Obre la
porta sense fer soroll, escolta un
instant els petits bleixos regulars,
i després d'haver tancat la porta
anlb dues voltes de pany, s'allunya
de pressa. Corrent se'n va a la qua-
dra, ensella la mula que no en
demostra gens de satisfacció, i des-
prés el munta ràpidament.

¿On va en aquesta hora, enmig

de la fosca de la nit, i sota el ti-
tillar de les estrelles?

Al trot s'encamir. a en direcció a
Avrieux, per tal de prevenir An-
selm i Pernette, per tal de pre-
venir els pares. Aquell;. quitxalla
ha menjat i begut tant, i estava
tan fatigada, que dormirà sense
ni moure's fins l'endemà mati ben
entrat el dia. I l'endemà hom eia
sorprendrà abans d'haver-se des

-pertat...

VII

L'ONCLE TOMAS ELS TRAEIX

— Qui és, companys, aquest que
passa tan tard davant de l'hostal?
Qui és que passa tan tard? Si ho
és, si. Es en Tomàs Duchéne de
Pierrelongue.

Com és natural, abans, no
s'hauria pas reconegut tan fàcil

-ment un cavaller que de nits pas-
sés pel davant d'un hostal; ara,
però, tots els pobles de la vall de
l'Arc són illuminat•s amb l'electri-
citat. I en passar es reconeix la
gent que es passeja, encara que
sigui de nits. Res d'estrany, roncs,
que des del Lien d'Or, de Termig-
non, veiessin passar el Tomàs dalt
de la mula.

— Tomàs, Tomàs, on vas? No és
pas aquesta l'hora de viatjar dalt
d'una mula. Aquesta és l'hora
d'estar-se al llit o a la taverna, i
nu la d'anar .perdut per les carre-
teres enmig de la foscor.

— Vaig a veure el meu germà,
al bosc de Mara Cristina.

— Al bosc de Maria Cristina no
hi ha cap taverna, i en aqu8sta
hora el teu germà dorm com les so-
ques dels arbres que la seva destral
ha fet caure per terra.

— No dorm, no; n'estic ben cert.
I Pernette, la seva dona, tampoc
no dorm. Avui a Avrieux no dorm
ningú.

— Que ets bruixot que sàpigues
de lluny estant el que passa en els
pobles?

Tothom, en aquelles valls, sap
que Tomàs és un bruixot: estronca
la sang, cura les girades, dóna sor-
tilegis per als ramats. — per albestiar
i també per a les persones. Tothom
de la vall recorda un cec famós
que es deia Claudi i que, temps
enrera, en dues horca anava de
Eonneval a París a demanar cari-
tat i, marxant al matí, a l'hora de
sopar tornava a ésser a casa, per
tal com era un home de costums
regulars. Si algú 11 pregunta so-
bre el part9cular ha d'ésser algú
que fa el valent o que en fer-lo
riu en fals. Tothcr^ de les valls
coneix Tomàs de Pierrelongue, d'a-
quest llogarret de Pierrelongue que
el foc destruí fa temps i que,
aquests últims anys els homes han
reconstruït a la vora dels pastu-
ratges. Se'l tem i se l'estima. Se'l
tem per la seva pu!xança: un ho

-me que domina els elements, les
herbes, les paraules, els cristalls, e'-s
cercles, els talismans, les ;pedres, la
pòlvora í fins i tot l'ànima dels

(Seguirà)

Alfred GALLARD, traductor

Joan Vila, (CD'Ivorin, dibuixant

Historieta illustrada, original d'Ivori
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Fructus Ceelis va anar a donar
nolíciá de tot el que havia suceeit
al Bon Bruixot 1 a Lamasius, que
estaven junts i no deixaven de do-
nar-li bons consells i dir-li que
havia de creure sempre a En Fidel
1 ele moliners.
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EI Bon Bruixot se'n tornà al
seu castell del Mont-negre, dalt
del cavall volador. Va seguir els
seus estudis, per al bé de la humani-
tat, creient que es presentarien
ocasions de poder utilitzar les ex-
traordinaries qualitats reunides en
el nostre heroi.
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Aquest, modestament, tornà a
les seves ocupacions al molí. Aju-
dava a les tasques diàries 1 donava
bones iniciatives per al nnillor des-
enrotllament del treball.
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I Fidel, convenientment prepa-
rat, l'ajudava a resoldre problemes,
H explicava coses útils, i li ense-
nyava de llegir i escriure, a la qual
cosa destinaven unes hores, asse-
guts sota l'ombra d'un gran arbre
le as-;ul;ao;ua 'rLrn}uu euald ua
cos i l'esperit per a les properes
gestes.



Amb el beneplàcit del president de Catalunya, el mestre Lamoo i els
seus músics han penjat l'nsmoking» per tal de fer més lleugera la

interpretació del concert inaugural

EI gran estudi de la Primera Emissora de Catalunya
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Per la Radiofusíó Caia1an^

E1 magnífic esforç de Ràdio Barcelona
losa i seda, sumament porós, anome-
nat DAF. Ambdós materials han es-
tat fabricats a Catalunya.

El sòl està cobert amb una espes-
se catifa.

Han estat suprimits tots els ob-
jectes susceptibles d'entrar en vibra-
ció. La illuminació s'aconsegueix per
reflexió, amb làmpares invisibles,
atès el seu doble objectiu de no cau-
sar cap perjudici a les condicions
acústiques i produir una illuminació
Biforme amb una mínima fatiga
per als executants.

Els micròfons, suspesos directa-

ment de l'armadura de l'edificació,
a fi d'evitar vibracions mecàniques,
i articulats amb un sistema de ba-
lances, es poden emplaçar fàcilment
en quansevol posició respecte als
executants.

Immediat al gran estudi es troba
el control artístic, la finalitat del
qual és combinar els circuits proce-
dents dels micròfons tot reglant la
intensitat de cadascun.

A continuació el control elèctric,

que conté els amplificadors, aparells
de mesura, línies microfòniques, en-
llaços i equilibradors.

El gran estudi es pot dividir en
dos, podent cada un d'ells funcionar
independentment; un amb dimen-
sions apropiades per a un sextet, i
l'altre per a una petita orquestra.

A més a més hi ha un estudi des-
tinat a locutors i un altre a conte

-renciants. Es a dir: que es pot
comptar amb cinc estudis de carac-
terístiques diferents, Indispensables

EL PROBLEMA DE LA RADIO

La llei de radiofusió, darrerament
aprovada per les Corts de la Repu-
blica, ha vingut a donar novament
relleu al problema de la ràdio que
a Espanya, i per consegüent Cata-
lunya, està plantejat Com un pro-
blema palpitant, puix que la llei es-
mentada, en lloc de resoldre'l, l'ha
complicat encara més per la manca
de solidesa econòmica d'aquesta llei
de radiofusió, que ha vingut com
una mena de papu esfereïdor per a
les empreses i associacions privades
1 que 'al cap i a la fi és una llei que
neix morta, puix que, amés dels de-
fectes i equívocs que porta el seu
damunt, hi ha el tort polític que re-
presenta el fet que la llei fos apro-
vada l'endemà mateix de la retirada
del Parlament espanyol dels dipu-
tats catalans i bascos; parl^menta-
ris que havien presentat nombro-
ses esmenes —l'Esquerra solament
trenta-sis— i que foren passades per
alt sense ni tan sols recollir, d'a-
questes, aquelles suggerències que
per llur solidesa havien d'ésser for-
çosament acceptades.

Es per tot això que nosaltres con-
siderem i estimem tots aquells esfor-
ços i aportacions que provinguin, bé
de la iniciativa privada, bé d'un es-
forç collectiu i que subsanin i recti-
fiquin el que el clàssic Estat espa-
nyol mai no fa ni deixa fer.

LA RIMERA EMISSORA DE
CATALUNYA

Per tant, havent estat delicada-
ment invitats per la direcció de Rà-
dio Barcelona a l'acte inaugural dels
nous estudis i dependències de l'en-
titat degana de la radiodifusió pe-
ninsular, acte que tingué lloc el dia
20 del corrent, amb assistència de
les Autoritats de Catalunya i amb
un relleu que bé prou ha assenyalat
la premsa barcelonina i comarcal,
hem visitat el nou local de Ràdio
Barcelona i hem de dir que el mag-
nific esforç de la Primera Emissora
de Catalunya ens ha deixat no sola-
ment satisfets, sinó també plena-
ment convençuts que a casa nostra
podem parlar de radiodifusió i ter-
ne.

Una visita als locals de Ràdio
Barcelona serà, durant molt de
temps, un desig a satisfer per part
de tots aquells ciutadans que sen-
ten com a cosa seva totes les millo-
res que es desenvolupen i reïxen so-
ta el cel barceloní.

ELS NOUS ESTUDIS

En projectar els nous estudis de
Ràdio Barcelona s'han tingut en
Compte dues característiques pri-
mordials a obtenir. Una, l'òptima
capacitat per a una orquestra de
cent executants, i l'altra un temps
de reverberació d'un segon dues dè-
cimes.

Ambdues característiques n'impo-
sen altres dues de les quals depenen
directament: el volum de la sala-
estudi, i l'absorció produïda per les
superfícies limitants i pels objectes
continguts en ella.

Després d'un càlcul acurat han
estat adoptades les mesures se-
güents: 15 metres de longitud, 9
d'amplada i 6 d'alçada, ço que fa un
volum total de 810 metres cúbics.
Aquestes mesures, entre les quals hi
ha la relació 2 a 3 i a 5, constituei-
xen les proporcions arquitectòniques
més adequades per assolir una mi-
llor qualitat acústica.

Fixades les dimensions del gran
estudi, el temps de reverberació o si-
gui el nombre de segons que calen
per a la total extinció d'un so d'en

-çà que l'aparell productor ha deixat
de produir-lo, s'havia de reduir el
valor òptim fixat 1,2.

Això és assolit per initjà d'un ma-
terial absorbent estès damunt el sos-
tre i els embans. Aquest material ha
de tenir una superfície i una espesor
prèviament calculades a.mb una cer-
ta escrupulositat, puix qu ehi ha el
perill d'obtenir un tems de rever-
beració massa reduït i aleshores el
so resultant resta apagat i els con-
junts orquestrals perden brillantor.

Ha emprat el feltre distribuït en
plafons simultàniament emplaçats,
formant una superfície total de 154
metres quadrats amb una espessor
de 2 centímetres. Com element de-
coratiu i per tal de no perdre les
propietats absorbents del feltre, tota
Ja cambre ha estat tapiscada amb
un teíxlt especial compost de cellu-

al creixent desenvolupament de Rà-
dio Barcelona.

Donarem unes dades complemen-
tàries. Totes les installacions i mo-
bles han estat totalment ignigugats.

Un sistema d'injectors conserva
l'aire fresc i pur dins de l'estudi mal-
grat les grans aglomeracions d'exe-
cutants (cors, orfeons, etc.).

Els micròfons emprats són del mo-
dern tipus «moving-coil», fabricats
per Standard Elèctric i utilitzats
universalment en els equips de ra-
diofusió més perfeccionats.

Uns aparells equilibradors pro-

jectats i construïts als nostres pro-
pis tallers, serveixen per a compen-
sar les deformacions produïdes per
les línies telefòniques de massa llar-
gada. Hom pot recordar la perfecció
que assoliren les retransmissions fe-
tes des d'Itàlia en ocasió del dar-
rer campionat internacional de fut-
bol; primera vegada que els esmen-
tats equilibradors funcionaren..

Els equips amplificadors, ocupant
una cambra especial, han estat ins-

tallats d'acord amb les futures ne-
cessitats d'una emissora de 60 kilo-
wats.

LA NOVA REVISTA DE RADIO
BARCELONA

E. A. J. 1, que aquest és el distin-
tiu de la primera Emissora catalana,
com a nova au fènix, no solament
ha ressorgit amb més vigoria que
mal, sinó que, enderrocant tot el

que era vell dins l'entitat, ha plas-
mat també la seva obra rejovenida
re amb el seu portantveu. Hem vist
el primer número de la també nova
revista Ràdio Barcelona i hem sen-
tit una autèntica joia en veure que
a la llista de setmanaris catalans,
autènticament catalans, hem d'ano-
tar-hi, des d'avui, un altre nom: el
de Ràdio Barcelona que des d'ara
edita un butiletí que posa molt
amunt la impressió tipogràfica ca-
talana i aporta, a l'ampli estadi de
la palestra de les idees i de les co-
ses tècniques, una cokaboració va-

luosíssima a 1'intellecte de Cata-
lunya.

LES NOVES DEPENDÈNCIES

Algú ha dit, en visitar els nous
locals de Ràdio Barcelona, que llur
decoració pertany a les orienta-
cions del G. A. T. C. P. A. C. Pot-
ser que això sigui just si és a e les
línies rectes i els angles acollidors i
els metalls niquelats, sobre línies de
color vermell, siguin decoració exclu-
siva i patentada dels incansables ar-
quitectes.

Cal dir, però, sigui la que sigui la
interpretació que vulgui donar-se a
aquest estil, que la decoració i mo-
blament de l'estatge d'E. A. J. 1 és
completament encertat; el despatx
de la direcció, ric en el seu gust,
senzill en el material emprat, és
una cosa- reeixida. El mateix hau-
ríem de dir de la sala d'espera per
als artistes, decorada amb tonali-
tats suaus que fan amable l'espera
dels artistes per a llur actuació.

Del gran estudi, no cal parlar-ne,
per haver-ne fet, ja, anteriorment,
una ampla descripció. Mereix, peró,
una distinció especial el magni-
fic i ampli vestíbul de les oficines,
d'unes proporcions gens comunes en
departaments d'aquesta mena. Es la
senzillesa la seva característica prin-
cipal. Una llarga tanca de fusta amb
vidres intransparents separa el que
és pròpiament vestíbul, ventilat por
uns amples finestrals que donen a
un pati, damunt el Teatre Zïvoli,
del que és departament d'oficines,
on també donen un gran nombre de
balcons oberts al carrer de Casp,
cosa que fa que en aquest lloc de
tanta entrada i sortida dels ciuta-
dans nombrosos que a diari acudei-
xen a les oficines de Ràdio Barce-
lona i d'entrada també d'un gran
nombre de funcionaris de l'admi-
nistració de l'Entitat, l'aire i la
llum h ientrin a dolls.

L'ACTE INAUGURAL DELS NOUS
ESTUDIS I DEPENDÈNCIES

Hem deixat expressament per al
final parlar de l'acte d'inauguració
dels nous estudis i dependències de
Ràdio Barcelona.

Amb la solemnitat que era d'es-
perar es desenvolupà l'acte que,

com ja hem dit en altre lloc, es ce-
lebrà el passat divendres.

La festa estava anunciada per a
les deu de la nit del dia esmentat.
S'aplegà en aquella hora una selec-
ta i escollida concurrència que seguí
amb gran interès el concert extraor-
dinari a càrrec de les eminents ar-
tistes Mercè Capsir, Carme Gombau
i Rosaura Coma, acompanyades per
gran orquestra sota la direcció de
1'illustre mestre Joan Lamote de
Grignon.

A l'hora de començar el concert,
començaren d'arribar als estudis del
carrer de Casp les personalitats in-
vitades, les quals foren rebudes pel
director general d'Unió Ràdio, se-
nyor Ricard Maria de Urguiti, el di-
rector de Ràdio Barcelona, senyor
Joaquim S. Cordobès, i tot l'alt per-
sonal de l'Emissora.

Entre les personalitats que assis-
tiren a la inauguració dels estudis
de Ràdio Barcelona recordem, entre
altres, l'honorable president de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís
Companys, amb el seu secretari, se-
nyor Joan Alavedra; el conseller de
Cultura, senyor Ventura Gassol,
amb el seu secretari, Melcior Font ;'
l'alcalde de Barcelona, senyor Car-
les Pi i Sunyer, amb l'oficial de Ce-
rimonial, senyor 011er; el tinent co-
ronel senyor Llanas Quintillà., que
ostentava la representació del gene-
ral de la divisió, senyor Domènec
Batet; el doctor García Banús, en
representació del rector de la Uni-
versitat Autònoma, doctor Bosch
Gimpera ; el comandant dels mos-
sos d'esquadra, senyor Pérez Farràs;
el comandant de l'aviació senyor
Díaz Sandino, amb altres caps i ofi-
cials d'aviació; el diputat a Corts
Tomàs i Piera ; els diputats del Par-
lament de Catalunya, senyors Com

-panys (J.), Farreres i Duran i Tau- -
ler ; el diputat à Corts i ex-alcalde
de Barcelona, senyor Jaume Aigua=
der ; el cap dels Servais d'Aeronàu-
tica de la Generalitat, senyor Canu-
des; Lacoma, vice-president de Rà-
dio Asociació de Catalunya ; Castri

-llón, cap de Telègrafs; Rafael Ló-
pez de Haro ; Junyent, secretari de
Ràdio Terrassa; Vidal Prats, .de
Ràdio Badalona; Cases Vell, de Rà-
dio Terrassa; Vicenç Colomer, de
Ràdio Sabadell; Joaquim Muntaner,
de Ràdio Vilanova; Nadal i Blanch,
president del Sindicat de Periodis-
tes Esportius; André, director de
Standard; Ariet, director d. Fil

-mòfono; Pérez de Rozas (M.);!
Agrupació Catalana de Ràdio Emis-
seras; Federació Catalana de Rug-
by; Angel Pestaña; doctor Fontse-
rè, director del Servei Metereològie
de Catalunya; Roc Boronat, Comis-
sari de Beneficència, i molts d'al-
tres que farien aquesta llista ínter..
min.able.

Trameteren llur adhesió els con-
sellers de Finances, Governació i
Treball, senyors Martí Esteve, Den-
càs i Barrera respectivament, i l'As-
sociació d'Empresaris d'Espectacles

Públics, entre altres nombroses i im-
portants entitats i corporacions.

Donaren major lluïment a la fes
-ta un gran nombre de formoses i

distingides dames.
Adreçaren la paraula pel mi-

cròfon el senyor Sànchez Cordobés,
director de Ràdio Barcelona, que
expressà la seva satisfacció pel fet
que les més altes autoritats de Ca-
talunya honoressin amb llur presèn-
cia l'acte que s'estava celebrant.
Acabà el seu parlament posant
l'emissora Ràdio Barcelona al ser-
vei del Govern de Catalunya, que és
–digué— posar-la al servei de Ca-
talunya i la República.

A continuació féu ús de la parau-
la el senyor Tomàs i Piera, del Co-
mitè d'Orien.tació de Ràdio Barce-
lona, El seguí en l'ús de la paraula
l'alcalde de Barcelona, senyor Pi i
Sunyer, que posà de relleu l'esforç
de Ràdio Barcelona i es congratulà
que la radiofusió catalana es desen

-volupés pròsperament i s'aparelll
amb els esforços i els avenços es-
trangers.

Finalment parlà el President de
Catalunya, senyor Lluís Companys.

Després dels discursos continuà el
concert i les autoritats i invitats vi-
sitaren les dependències de Ràdio
Barcelona i seguidament foren obse-
quiets amb un esnlèndid lunch. En
resum, una simpàtica i ben organit-
zada festa que deixarà un bell rey.
cord a tots els assistents.

Des de les nostres nà,gi.u.es, felici-
tem i encoratgem Ràdio Barcelona,
deaitjan-11 una pròspera actuacl0.
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